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KSX driezijdige kipper  

Kwaliteit. Dat is in één woord het handelsmerk van Anssems Aanhangwagens BV. Dankzij onze jarenlange ervaring 
weten wij als geen ander wie onze aanhangwagens gebruiken en wat hun wensen zijn. Kippers zijn met name geschikt 
voor het vervoer van bulk- en stortgoederen, omdat het lossen ervan zeer eenvoudig gaat door de kiepmogelijkheid. 
Anssems Aanhangwagens B.V. geeft hoge prioriteit aan stabiliteit, en veiligheid. Daarom maken wij bij de productie 
van de kippers gebruik van geavanceerde technieken. Om aan ieders wensen te kunnen voldoen, zijn de kippers 
verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, die u bovendien kunt uitbreiden met diverse opties. 

Stabiliteit 

Het stalen chassis van de kipper bestaat uit twee delen; een boven- en onderchassis. Beide chassis worden door 
middel van een robot gelast en volbad verzinkt. De V-dissel heeft een lengte van 145 cm, hierdoor heeft de 
aanhangwagen een zeer stabiele wegligging. De assen, oplooprem en koppeling die we monteren zijn van een 
hoogwaardige kwaliteit. Kippers worden vaak zwaar geladen, vandaar dat wij kiezen voor een stalen bodemplaat met 
een dikte van 2,5 mm. Deze plaat bestaat uit één deel, zodat er geen naden ontstaan. De vele kokers van het 
bovenchassis vormen een zeer goede ondersteuning voor de bodemplaat. 
 
Veiligheid 

Bij Anssems Aanhangwagens B.V. vinden wij veiligheid erg belangrijk. Daarom zijn alle kippers voorzien van een 
veiligheidssteun onder de kiepbak, waardoor u veilig onderhoud kunt plegen aan uw aanhangwagen. Bij de elektrische 
uitvoeringen is er een hoofdstroomschakelaar waarmee u de stroom van de aanhangwagen af kunt halen. De 
elektrische kippers hebben een afstandsbediening, waarmee u de kipper vanaf een veilige afstand kunt bedienen en u 
meteen goed zicht heeft op het lossen van de lading.  
 
Wanneer u de kiepbak laat zakken klinkt er een signaal, zodat omstanders worden gewaarschuwd. Uiteraard is het 
belangrijk dat de aanhangwagen veilig in het gebruik is, maar niet minder belangrijk is het om veilig deel te nemen aan 
het verkeer. Daarom hebben wij de verlichting, die we volgens de EG-richtlijnen monteren, uitgebreid met 
zijmarkeringslichten. Kortom, met een kipper van Anssems bent u zeker van een veilige aanhangwagen, zowel in 
gebruik als op de weg. 
 
Verschillende uitvoeringen  

Anssems Aanhangwagens B.V. heeft drie verschillende kippers in het programma. De KSX 2500, met een totaal 
draagvermogen van 2.500 kg, is zowel leverbaar met een handmatige, als met een elektrische pomp.  
De KSX 3000, met een totaal draagvermogen van 3.000 kg is uitsluitend leverbaar met een elektrische pomp. De 
elektrische pomp is voorzien van een accu. Deze hoeft zelfs bij veelvuldig gebruik slechts eens per week geladen te 
worden. De acculader wordt standaard meegeleverd.  
Al onze uitvoeringen hebben standaard de mogelijkheid om driezijdig te kiepen, u kunt dus zowel achterwaarts als 
zijwaarts kiepen. Om van kieprichting te veranderen hoeft u slechts één pen te verplaatsen.  
 
Multifunctioneel 

Met de Anssems-bakwagen kunt u allerlei ladingen vervoeren. De borden met een hoogte van 35 centimeter zorgen 
voor een groot volume, zodat losse delen eenvoudig geladen kunnen worden. Maar ook lange delen zijn geen 
probleem, omdat het voor- en achterbord eenvoudig neergeklapt kunnen worden. Het voorbord rust dan op de dissel, 
het achterbord op twee uittrekbare kokers, terwijl de verlichting nog gewoon zichtbaar blijft. Zo is er altijd meer dan 
voldoende ruimte om lange delen toch veilig te kunnen vervoeren en behoren problemen met te korte aanhangwagens 
voorgoed tot de verleden tijd. Over multifunctioneel gesproken!  
 
Gebruiksgemak 

Voor het stevig en veilig vastbinden van de lading, zijn onze aanhangwagens uitgevoerd met een degelijk voorrek en 
een degelijke reling. Bovendien zijn rondom zogenoemde bindogen gemonteerd, die zowel het gebruik van touw als 
spanband vergemakkelijken. 
 
Alle bakwagens worden standaard met een neuswiel geleverd. Ongeremde wagens met een normaal neuswiel, 
geremde wagens met een zwaar, neerklapbaar neuswiel. Dit vergemakkelijkt het aan- en afkoppelen en het 
manoeuvreren van de aanhangwagen. 
 
De aluminium borden tenslotte bieden naast het geringe gewicht nog één groot voordeel. Aluminium verkleurt niet, 
zelfs niet na jarenlang intensief gebruik. Zo blijven onze aanhangwagens er altijd netjes uitzien. Kortom: met 
aanhangwagens van Anssems mag u gezien worden! 

          

       Voorrek (optie)                                    Reservewiel en houder (optie)                               Asschokbreker (optie) 

 

Neerklapbaar neuswiel 
 

 
Veiligheidssteun 

 

 
Rijplaten (optie) 

 

 
Rijplaten (optie)  

 

 
Opzetborden (optie)  
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Verlichting 

 

 
Acculader (electr. uitvoering)  

 
 

 


